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چكیده:
داستان عزیمت مرغان به سوی سیمرغ در منطقالطیر را می توان به دو بخش اصلی تقسیم نمود که از این
دو ،بخش نخ ست گفتگوهای پی در پی مرغان را در برمی گیرد و هرچند رویداد خا صی را بازگو نمیکند اما
قسمت بزرگی از داستان را به خود اختصاص داده است .پژوهش حاضر ،با تکیه بر روانشناسی تحلیلی یونگ
و مفهوم تفرد ،به این بخش از دا ستان پرداخته و نه گام روان شناختی را در آن شنا سایی نموده ا ست .این نه
بخش با عناوین ضرورت سفر ،برگشادن نقاب ها ،گسترده شده فضای روانی ،آزمایش جرات -آمادگی درونی،
حلقه زدن بر گرد رهبر درونی تفرّد ،روبرو شدن با سایه ،رهایی انرژی روانی حبس شده ،نفخ روانی ،رفع نفخ
روانی و ظهور نشاااانههای طلب نامگذاری میگردد .در واقع ،گذر از گامهای روانشاااناختی فوه که در آینه
گفتگوهای مابین مرغان در بخش اول داسااتان منطقالط یر پدیدار گردیده ،برای ورود به بخش دوم داسااتان که
رویدادهای سفر پر رنج مرغان را شرح می دهد و در نهایت برخی از آنها را به آستانه سیمرغ میرساند ،کامالً
ضروری است.

كلید واژهها:
یونگ ،منطق الطیر ،عطار ،روانشناسی تحلیلی.

 -1دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران .نویسنده مسئولmahmoudi_kh27@yahoo.com :

 -2استادیار دانشگاه سلمان فارسی ،کازرون ،ایران.
 -3کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،ایران.

پیشگفتار
 -1مقدمه
منطق الطیر یا مقامات طیور یکی از ارجمندترین آثار عارف بلندآوازه ایران شاایخ فریدالدین عطار
نیشابوری است که نه تنها در میان کتاب های عطار که در میان تمامی آثار قلمی اهل سلوک و معرفت
نیز ممتاز اسااات و جایگاهی ویژه دارد رنیری .)26 :1391 ،این اثر منظوم که همچون کتاب دیگر
عطار؛ یعنی م صیبتنامه ،گزارش یک ج ستجو ست رزرینکوب ،) 89 :1378 ،دا ستان سفر طوالنی و
پررنج مرغانی را روایت میکند که به جسااتجوی ساایمرغ ،پادشاااه مطلق و بیخالف خویش ،به پا
میخیزند .از این رو منطقالطیر نیز به حکم اختیار نمودن زبانی سمبولیک ،همچون هر داستان اصیل
دیگری ،تجربهای را پیش روی فرد قرار میدهد که نه تنها «از نظر محتوا و ساابک در همه انسااانها
م شترک ا ست»رفروم ،) 17 :1388 ،بلکه به نحوی ا سرارآمیز حیات درونیِ تر سیده ،تحت ف شار و به
دام افتاده آدمی را نیز به رشد و تکاپو وادار میکند .راستس)26 :1388 ،
در واقع؛ ع طار در روا یت خود از منطق الطیر به موضاااوعی پرداخ ته که شاااا ید همطراز
روان شناختی آن را کارل گوستاو یونگ در سده بیستم با عنوان فردانیت یا تفرّد 1معرفی کرده و از آن
به مثابه فرایندی که شاااخا را به جانب وحدتی بخشناپذیر  2پیش میراند ریونگ1390 ،ب؛ ،)601
سااخنها گفته اساات .از نگاه روانشااناساای تحلیلی یونگ« ،تفرّد یعنی ذات واحد و همگن...3و این
ا صطالح تلویحاً و به طور ضمنی به فرایند ر سیدن به خوی شتنِ خویش4و سیر و سلوک در چنین
مساایری اطاله می گردد؛ بنابراین ،تفرّد را در معنا و مفهوم رساایدن به مرحله خودِ خود یا خویشااتنِ
خویش5یا تحققپذیری شناخت خود6نیز میتوان به کار برد ».رهمان)602 :
البته آنچه یونگ را به جانب چنین مفهومی ساااوه داده ،باور بنیادین اومبنی بر آن اسااات که
تمامیت نهفته روان آدمی با آنچه وی در طول روز و شاااب های یکنواخت زندگی روزمره از خود
میفهمد و میداند ،یکی نی ست .به بیان او «...این مو ضوع را میتوان با نمایه دانه یک درخت ن شان
دادکه گرچه در نهان ،تمامیت درخت را داراسااات؛ اما شاااکل نهان درخت تنها با طی کردن طریقی
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. Individuation.

2

. in-dividual.

3

. Homogenous.

4

. Becoming ones' own self.

5

. Selfhood.

6

. Self-realization.
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آ شکار می گردد که با اجتناب از سنگها و ک شیده شدن به سوی خور ش ید همراه ا ست[...به همین
ترتیب] هدف فرایند فردانیت آدمی نیز تحقق ذات پنهانی ا ست که در وی وجود دارد...با این تفاوت
که آدمی بی تردید و لزوماً قادر اساات در فرایند انکشاااف خود ،آگاهانه شاارکت جوید ». ...ریونگ،
 ) 244 ،1387چنین فرای ندی گر چه در واقع یت روانشااا ناختی خود بسااا یار طوالنی ،سااا خت و
طاقت فرساست اما در نهایتِ امر با گشودن راز محتویات نهفته روان ،یا به تعبیر یونگ «ادغام آنها در
آگاهی فرد» ،به هدف غایی خود دست خواهد یافت.
این فرآیند گرچه به لحاظ روانشااناختی دارای دو جنبه ضااروری ذهنی و عینی اساات؛ ریونگ،
 )93 :1393اما از آنجا که «روح آدمی بذرهای «شاادن» را در درون خود دارد» ،ریونگ،)38 ،1392 ،
الجرم به سیر شجاعانه فرد به اعماه درونی خود وابسته است.
این هم طرازی ریا دساات کم تشااابه) ساایرفردانیت مورد نظریونگ با ساایر و ساالوکی که در
روایت های عرفانی ما ثبت گردیده ،در ساااال های اخیر طرف توجه و کنجکاوی برخی از محققین
ایرانی ر به طور م ثال :محمودی و ری حانیفرد 1391 ،؛ مح مدی و اسااا ماعیلیپور1391 ،؛ گرجی و
تمیمداری 1391 ،؛ میرباقری فرد و جعفری1389 ،؛ سااجادیپور و سااجادیپور )1388 ،قرار گرفته و
از این حیث ،بحثی ناگفته و نا شنوده قلمداد نمی شود .برعکس ،به گواهی پژوهشها و گفتارهایی از
این دساات میتوان روانشااناساای تحلیلی یونگ را به عنوان ابزار معرفتی تازهای جهت فهم معانی
ودریافت پیام هایی نواز این متون ارزشمند به کار گرفت.
 -2پیشینة تحقیق
در این میان بخشهایی از روایت عرفانی منطقالطیر نیز از چنین کاوشهایی بینصاایب نمانده و
حا صل برر سیها در نو شته های متعددی راز جمله بهدین و کازرونی ر)2013؛ بزرگ بیگدلی و پور
ابری شم ،ر)1390؛ ق شقایی ،ر )) 1390به چاپ ر سیده ا ست که با همه ظرافت و ژرفاندی شی ،تاکنون
از نکتهای مهم چشم پوشیدهاند.
 -3ضرورت تحقیق
این که روال دا ستانی منطقالطیر -همچون دو مثنوی دیگر شیخ -به جای حوادث و رویدادهای
نمادینی که در قصهها و روایتهای داستانی جهان دیده می شود ،بر گفتگو مابین مرغانی متکی است
که به جز هدهد ،سایرین اغلب از نام و ن شان م شخا بیبهرهاند .این نکته هرچند به لحاظ ا ستفاده
از نماد پرنده که به باور یونگ مناسااابترین نماد تعالی1اساااتریونگ ،)226 :1387 ،کاربرد زبان
1

. Transcendence.
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نمادین قدرتمندی را در منطقالطیر ن شان می دهد؛ اما این سوال را نیز به ذهن میآورد که جریان این
گفتگوها  -که جان شین سیر حوادث در دا ستان شده ا ست -را آیا میتوان از دریچه مراحل روانی
متمایزی مورد توجه قرار داد یا خیر.
این سااوال با نیمنگاهی که در پژوهش های پیشااین به فرایند تفرّد یونگ مهیا گردیده به صااورت
سوال مشخاتری نیز قابل طرح است :آیا میان سیر کمالجویی تنیده در گفتگوهای مرغان عطار با
آنچه در اندیشه های یونگ مطرح گردیده ،فصل اشتراک یاتشابه خاصی وجود دارد یا خیر.جستجوی
پاسخی شایسته برای این سوال ،از یک سو ،شواهد جزییتری را برای نزدیکی سلوک عرفانی مطرح
در فرهنگ ایرانی و دیدگاه روانشاااناختی یونگ ،که این روزها به کرّات مورد توجه پژوهش های
مختلف ادبی قرار می گیرد ،فراهم خواهد ساخت.
از ساااوی دیگر ،باید این نکته را به خاطر آورد که در مکتب درمانی برآمده از افکار یونگ ،هر
داسااتان اصاایلی به ساابب برخورداری از آنچه «انرژی کهنالگویی» نامیده میشااود راسااتس:1383 ،
 ،) 645در حکم دارویی ا ست که میتوان برای درد و رنج های روح ب شر امروزی تجویز نمود .از این
رو ،اگرمقدمه بازگویی داسااتان منطقالطیر به زبانی امروزینتر مهیا گردد ،شاااید بتوان آن را به عنوان
بخشاای از مجموعه درمانی برآمده از فرهنگ ایرانی به صاااحبنظران روانشااناساای جهان نیز معرفی
نمود .درک ضرورت هایی از این جنس ،جستجوی پاسخی جهت سوال فوه را هدف عمده پژوهش
حاضر قرار داده و طرح مطالب آتی را رقم زده است.
 -4موضوع
 -1-4روان شناسی تحلیلی یونگ و داستان
در این خصااوص ،نخساات بایسااتی به یاد آورد که اندیشااههای روانشااناسااانه یونگ مبتنی بر
انگاره های الگومانندی در روان اسااات که وی به آنها عنوان افکار کهنالگویی1را داده اسااات .این
انگاره های بنیادین چنان که به نظر میرسد عوامل موروثی برآمده از حیات روانی در این جهان مادی
ا ست که در جانمایه هر ان سانی پنهان شده و چهره های روانی خاص ،اما غیرقابل تعینی را با زندگی
آدمی چنان همراه سااااخته که هم به طرزی غریب ،ظرف تجربههای وی را مهیا کرده و هم رفتار و
کردار او را تحت نفوذ و تسلط و کنترل خود قرار داده است.

1

. Archetypal ideas.
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این چهرههای روانی که یونگ ،برجسااتهترینهایشااان را با عناوین سااایه 1،نقاب2و آنیما3به جهان
معرفی نموده ،در ناخودآگاه جمعی ریا همان نهانگاه روحی که در همة افراد ب شری م شترک ا ست)
سکنی گزیده اند و از این همین رو ست که آدمیان به طور معمول از رفت و آمد مکرر آنها به عر صه
روان بیخبر می مانند .یونگ ،خود ،برای توصااایف پویایی های این چهره های روانی ،زبان علم را
ناتوان و بیواژه میخواند و زبان نمادین ا سطورهها و دا ستان ها را بر زبان انتزاعی علم ترجیح داده و
آن را گویاتر و حتی دقیقتر توصیف میکند .ریونگ)21 :1383 ،
 -2-4گامهای روان شناختی طی شده در روال داستانی منطق الطیر
از این لحاظ نقطه اشتراک اولیهای میان یونگ و عارف داستانپرداز ایرانی یافت می شود؛ چرا که
که وی نیز در مقدمه مصیبتنامه ،داستان خود را با توصیف مشابهی آغاز میکند:
قصااه چیساات از مشااکلی آشاافتن اساات

وآنچااه نتوان گفاات هرگز ،گفتن اساااات
(عطار) 46 :1380 ،

گویی که عطار نیز قالب داساااتانی را برای طرح تجربههایی برمی گزیند که جز به این روش ،به
زبان دیگری قابل طرح نخواهند بود .وی مقدمه منطقالطیر را به خوشآمدگویی به مرغانی اختصاص
داده که به نظر میر سد ت شخا چهرههای روانیای ه ستند که وی در دنیای درونی خود باز شناخته
است.
 -3-4گام روان شناختی اول :ضرورت سفر
اما ا صل دا ستان منطق الطیر که در دوران پختگی عطار سروده شده رزرینکوب ،)89 ،1378 ،با
اجت ماع مرغان بر گرد هم آغاز می گردد که به قول خود شااایخ به واسااا طه دغدغه آن ها در ق بال
بیپادشاهی اقلیمشان روی میدهد:
مااجاامااعاای کااردنااد ماارغااان جااهااان

آنااچااه بااودنااد آشااااکااارا و نااهااان

ج ملااه گ ف تنااد ا ین زمااان در دور کااار

نیساااات خالی هیر شاااهر از شاااهر یار

چون بود کاااقلیم مااا را شاااااه نیساااات

بیش از این بیشاااااه بودن راه نیساااات

یااکاادگاار را شااااایااد ار یاااری کااناایاام

پااادشاااااهاای را طاالاابکاااری کااناایاام
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. Shadow.

2

. Persona.

3

. Anima.
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زان کااه چون کشاااور بود بیپااادشاااااه

ناظام و تارتایابای نامااانااد در ساااا اااه
(عطار) 119 :1383 ،

چنین دغدغهای از منظر روانشااناساای تمثیلی که تمامی عناصاار یک داسااتان را به مثابه وجوه
مختلف یک روح در نظر میگیرد راساتس ،) 542 :1383 ،نشاان از نوعی ضارورت روانشاناختی در
دنیای درونی فرد ا ست که حرکت و تغییری در شخ صیت وی را الزم و حتمی می سازد .این مرحله
که در منطقالطیر با «بحران بی شاه بودن» نمادین گردیده ،در اسطورهها و داستانهای سراسر جهان با
و ضعیت های م شابهی همچون بیمار یا پیر شدن پاد شاه ،بیفرزند ماندن شاه و هم سرش ،قحطی و
ظلمتی فراگیر ،نابودی زنان و کودکان تو سط هیوالیی بی شاخ و دم و  ...تکرار شده و از نظر یونگ،
نمایشی نمادین است از ضرورتی که آغاز فرایند تفرّد را اعالم میکند .ریونگ)251 :1387 ،
به باور وی «تنها چیزی که طبیعت را به تحرّک وا می دارد ،ضرورت ا ست؛ بدون ضرورت هیر
چیزی از جای خود تکان نمیخورد و شااخصاایت بشاار کمتر از همه ریونگ .»)171 :1377 ،جمع
مرغان به این لحاظ آغاز فرایند روانی تفرّد اسات که «بیشااه بودن» ،پشاتوانة ضاروری آن را فراهم
ساخته ا ست .البته تفرّد ا صطالحی ا ست که یونگ برای فرایند یک ارچه شدن کل روان آدمی به کار
میبرد .ریونگ ) 232 :1383 ،پس در اینجا نیز ح ضور همگی «مرغان جهان ،از آ شکار و نهان» ن شانه
آن ا ست که تمامی نیروهای روانی فرد ،فارغ از این که خودِ وی به آنها آگاه یا از آنان بیخبر با شد،
برای یک ارچه شدن در زیر پرچم حکمرانی یک شهریار درونی بسیج گردیدهاند.
اما پاد شاه این سرزمین درونی کی ست و چطور میتوان بر او د ست یافت؟ از منظر روان شنا سی
تحلیلی یونگ این حاکمیت شامخ درونی بای ستی حاوی شرایط ب سیار خا صی با شد؛ «باید نه تنها
روان آگاه ،بلکه بخش ناشاناخته و بیپایان ناآگاهی را هم در بر بگیرد» ،باید همه آن چیزهایی باشاد
که آدمی میداند و همة آن چیزهایی که در حال حاضار در ذهن وی راهی ندارد و همه چیزهایی که
زمانی میدانسااته ،اما حال فراموش کرده اساات و همه آن چیزهایی که با حواس خود ادراک میکند،
ولی در ذهن وی ثبت نمیگردد و همه آن چیزهایی که بی هیر توجه ارادی ،در درون خود از آنها با
خبر اساات ...همینطور همه چیزهایی که در آدمی در آینده شااکل خواهد گرفت و همه آن چیزهایی
که بعد از این وارد آگاهی او خواهد شد» .شاید از همین رو باشد که در داستان منطقالطیر نیز کسی
از مرغان سخنی از «کی ستی» پاد شاه به زبان نمیآورد .گویی شیخ شهید نیز با یونگ بر سر این مقام
پادشاهی همنظر است :سلطان سرزمین وجود هر کسی نمیتواند باشد.
وصاااف او چون کار جان پاک نیسااات

عااقاال را ساااارمااایااه ادراک ناایساااات
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الجرم هم عقاال و هم جااان خیره مااانااد

در صااافاااتش بااا دو چشااام تیره مااانااد

هاایاار دانااایاای کاامااال او ناادیااد

هاایاار باایاانااایاای جاامااال او ناادیااد
(عطار) 120 :1383 ،

در چنین فضایی است که به باور یونگ ،حتماً چیزی در ژرفای وجود آدمی هست که میداند به
کجا باید رفت و چه کار باید کرد ریونگ) 61 :1387 ،؛ نیرویی ناخودآگاه که در نوشااتههای یونگ و
پیروانش با عنوان «پیر خردمند» یا «پیر دانا» از او یاد شده و در دا ستان منطقالطیر نیز با شخ صیت
هدهد نمادین گردیده است.
«پیر دانا» در واقع چهره ای از خودِ روان اسااات که به باور یونگ درهنگام به مبارزه فراخوانده
شاادن نیروهای روانی ،آنگاه که مجالی برای پرداختن به تفکر آگاهانه وجود نداردرسااتاری:1366 ،
 ) 432یا جایی که بصیرت ،درایت ،پند عاقالنه یا اتخاذ تصمیم مهمی ضروری است و روان شخا
به تنهایی توانایی آن را ندارد ریونگ ،)113 ،1368 ،ظاهر میشااود و ضاامن جبران محتویاتی که در
اختیار آگاهی فرد نیست ،رهبری هوشمندانه قوای روحی آدمی را در دست میگیرد.
یونگ در طی سالهای حیات خویش ،فرافکنی زنده این چهره از روان آدمی را در آن که هندوان
به او گورو رمرشاد یا پیر مراد) نام میدهند ،کشاف میکندریونگ1390 ،ب)295 ،؛ اما عالقمندان به
اندی شههای او جلوه های متنوعی از این صورت مثالی را در دا ستانهایی که در فرهنگهای مختلف
دنیا برای کودکان نقل میشاااود ،یافتهاند که با نمادهایی همچون عروساااک ساااخنگو ،پری مهربان،
کوتوله دانا یا پرنده کوچک همراه قهرمان بیان شااده اسااتراسااتس  .)116 ،1383به هر ترتیب پیر
خردمند نمایش بصاایرتی پنهان و معرفتی کهنه و دیرپا در دنیای روانی اساات که رازهای ساار به مهر
بسیاری را در مورد هستی این عالم و وجود خودِ آدمی میداند.
چنین نق شی در دا ستان منطق الطیر به هدهد واگذار شده که بنابر معرفینامهای که شیخ از زبان
خودِ هدهد در و صف همراهی او با سلیمان ،سفرهای ب سیار و تیزبینی در ج ستجوی آب ،آورده،
میتواند به عنوان نماد بسیار شایستهای برای پیر دانا قلمداد شود:
سااااالهااا در ب حر و بر میگشاااتااهام

پااای اناادر ره بااه ساااار ماایگشااااتااهام

وادی و کااوه و باایااابااان رفااتااهام

عااالااماای در عااهااد طااوفااان رفااتااهام

بااا ساااالاایاامااان در ساااافاارهااا بااودهام

عاارصااااة عااالاام بساااای پاایاامااودهام

پااادشاااااه خااویااش را دانسااااتااهام

چااون روم تاانااهااا چااو نااتااوانسااااتااهام
(عطار) 119 ،1383 ،
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هدهد بنا به نقشی که به او واگذار شده ،وارد میدان می گردد و پادشاه مطلق سرزمین مرغان را به
آنها معرفی میکند ،محل زندگی او را می گوید و ضاارورت ساافری دشااوار و طوالنی را گوشاازد
می سازد« .سفر» هایی از این دست که قهرمان بایستی جان خود را هم بر سر آن بگذارد ،جزء الینفک
دا ستان هایی ا ست که به ر شد روحی آدمی ا شاره دارند رکم یل )116 :1389 ،و به باور یونگ ،این
فرایند تفرّد است که اغلب به وسیله سفری دشوار در سرزمینی ناشناخته نمادین شده است ریونگ،
 .) 430 :1387چنین سفری که در دا ستانهای مختلف با هدفهای متنوعی مانند گرهگ شایی از هفت
راز ،آوردن شااعله ای از آتش مقدس ،یافتن آب حیات و ...ضاارورت پیدا میکند همواره دارای این
ویژگی خاص است که نشانی از زمان و مکان مشخصی برای آن وجود ندارد.
البته ساافری که هدهد ،مرغان را به سااوی آن فرا میخواند ،ساافر به کوه قاف اساات که درگاه
ساالطان در آنجا قرار دارد .کوه در داسااتان های اساااطیری ،غالباً محل الهام اساات که در آن تغییر و
اساااتحاله روی میدهدرهمان .) 462 ،به این ترتیب نماد کوه در چنین داساااتان هایی عالوه بر آنکه
د شواری و سختی راه را ن شان داده و لزوم یک پایداری طاقتفر سا و غیرمعمول را از سوی سالک
ن شان میدهد ،سفری را نمادین می سازد که برای درک خوی شتن و احیای رابطه با خداوند ضروری
گردیده اسات .موضاوع اخیر با تکیه بر آموزه های عرفان شایعی و به ویژه روایتی که سالمان از کوه
قاف داردکه کوهی بود از یاقوت سااارخ و بر همة دنیا محیط رنیری )78 ،1391 ،نشاااان میدهد که
هدهد ،جمع مرغان یا همان نیروهای روانی را به ساافر سااخت و پررنج تفرّد فراخوانده اساات .در
بخش نخ ست این سفر ،اما ،شیخ عطار به هنرنمایی غریبی د ست میزند که ک شف آن مگر به مدد
گونهای رمزگشایی روانشناختی بعید به نظر میرسد.
 -4-4گام روانشناختی دوم :برگشادن نقابها
این بخش در واقع ،گفتگوی ده پرنده با هدهد و کالم متقابل وی با هریک از این ده پرنده را
شامل می گردد .نکته قابل توجه در این بخش از دا ستان آن ا ست که بر خالف سایر گفتگوهایی که
در منطق الطیر رخ داده ،در این بخش از نام و ن شان مخاطبین هدهد به صراحت یاد شده و م شخا
گردیده که هر گفتگو از جانب ریا در خطاب) کدام مرغ آورده شااده اساات .از این رو شاااید بتوان
گفت که شاایخ از ذکر اسااامی مشااخا پرندگان در این بخش از داسااتان ،منظور خاصاای را تعقیب
میکرده است.

برای کشااف این منظور می توان به خاطر آورد که «اساامها» از آن جهت که برای متمایز
ساااختن افراد در میان جمع به کار می روند ،سااودمندند و به واقع نمایانگر تصااویر اجتماعی
آدمیزاده هستند.
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بدین ترتیب ،نامها و عنوان ها گرچه در زندگی جمعی فوایدی دارند ،اما در حقیقت امر
موجب می شاوند تا هریک ،بخشای از هساتی روانی این عالم را جدا سااخته و با آن دنیایی
خاص خود بنا کنیم؛ این جهان خصوصی که اغلب با دیوارهای غیرقابل نفوذ احاطه میشود،
پس از مدتی این باور خطا را رقم می زند که مفهوم و ساختار جهان را به تمامی می شنا سیم.
وجود چنین باور خطایی که بر صااورتهای بیشاامار هسااتی روانی پافشاااری میکند ،به
صورت مانعی در م سیر وحدت بخش تفرّد خودنمایی خواهد کرد .شاید از همین روست که
یونگ در اندیشااه خویش نساابت به فرایند تفرّد جایی هم به مفهوم «پرسااونا» یا «نقاب» و
بردا شتن آن اخت صاص داده ا ست .نقاب در واقع ،یک صورتک روانی ا ست که شخا بر
چهره خود میگذارد ،با آن در میان جمع ظاهر می شود و خود را به آن شکل و صورت به
دیگران معرفی می کند .موضاااوعی که در این بخش خاص از داساااتان منطقالطیر در مورد
هریک از این ده پرنده رخ میدهد و فیالمثل ،از زبان بوتیمار چنین بیان میگردد:
از کااامآزاری مااان هااارگاااز دمااای

کااس ناایااازارد ز ماان در عااالااماای

باار لااب دریااا نشاااایااناام دردماانااد

دایااماااً اناادوهااگاایاان و مسااااتااماانااد
(عطار) 131 :1383 ،

چنین کالمی را میتوان به عنوان توصیف مشخصی از نقاب دانست که به بیان کلی یونگ «طریقه
وفق دادن و نیز شیوه ای است که شخا در برخورد با دنیا و الزامات آن در پیش گرفته است .از این
رهگذر میتوان گفت که هر ک سب یا حرفهای پر سونا یا نقاب خاص خود را دارد که مبین و نماینده
ویژگیهای مربوط به آن حرفه اساات» ریونگ) 45 :1390 ،؛ به همین ساایاه ،گویی شاایخ عطار نیز
همت خویش را بر آن گمارده تا در این بخش از دا ستان ،سبکهای زندگیای که در اجتماع آدمیان
بازشناخته را معرفی سازد؛ این ده سبک چنان که از سوی صاحبنظرانی همچون استاد فروزانفر در
حاشیه منطقالطیرذکر گردیده ،گروه های مختلفی از مردم روزگار را به تصویر کشیده است.
البته درک شیخ از چیزی که بعدها در روان شناسی مورد نظر یونگ «نقاب» نام گرفته ،به این قدر
محدود نمیشاااود .نقاب از من ظر فرایند تفرّد تصاااویر اشاااتباهی اسااات که خود فرد نیز از طبیعت
واقعی اش باور کرده است :باور کرده که همانی است که به بودنش تظاهر کرده رواحدی)22 :1383 ،
و شنا سایی روان را با تکیه صرف بر شعور ظاهری به چیزی محدود نموده که خود درباره خویش
در ذهن پرورانیده است ریونگ .) 476 :1390 ،چنان که بوتیمار ،بودن خویش را به عشق دریا محدود
ساخته و چیزی بیش از آن را در ذهن تصور نمیکند:
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چاون مانای را عشااااق دریااا باس باود

در سااارم ا ین شااا یوه ساااودا بس بود
(عطار) 131 :1383 ،

به واسطه همین محدود گشتن فضای روانی است که شناخت نقاب و به قولی «برداشتن نقاب»،
همچون وظیفه ای حتمی بر سااار راه ساااالک در سااایر فردانیت وی قرار خواهد گرفت؛ امری که با
کیمیاگری شاایخ عطار در داسااتان منطق الطیر از رهگذر سااخنوری و داللت هدهد انجام میپذیرد.
بدینترتیب وی که عالِم معرفت الروح ریونگ ) 295 :1378 ،است و از خردی غریب نسبت به روان
آدمی برخوردار ،پس از کالم هر یک از این ده پرنده زبان به سخن می گشاید و نقا و کاستی شیوه
برخورد آنها با زندگی و وجود را بیان میکند

کاری که هدهد در این بخش از گفتگوها انجام میدهد به واقع برداشاااتن صاااورتک
هنرپی شهای ا ست که تو سط کارگردان خودآگاه ذهن یا همان «من» بر چهره روانی گذا شته
شااده تا رفت و آمدهای فرد را در میان نمایش بزرگ زندگی جمعی تسااهیل کند .اما اغلب
افراد آدمی ،این صاااورتک را به عنوان واقعیت اصااایل روان خویش میپندارند و این همان
چ یزی اسااات که هدهد به مبارزه با آن میپردازد .ذکر این نکته در اینجا ضاااروری به نظر
می رسد که منظور از برداشتن نقاب به هیر وجه ،دور افکندن آن نیست؛ چرا که انسان به هر
حال اجتماعی خلق شااده و بدون وابسااتگی به اجتماع نمیتواند زندگی کندریونگ:1391 ،
)45؛ از این رو ،همت روانکاوانه هدهد بر این اسااات که «منِ» ذهن تنها واقعیت نمایش
جمعی را به یاد آورده و صاااورتک را با خود یکی نداند .همین ظرافت و تدبیر هدهد هم
هست که سودمند میافتد و در اثر آن گام روانشناختی دیگری مجال ظهور مییابد.
 -5-4گام روان شناختی سوم :گسترده شدن فضای روانی
حال که جهان ،دیگر از دریچة تنگ چشمان «نقاب» نگریسته نمیشود ،فرصت اندیشههای نوینی
د ست خواهد داد .به قول یونگ حاال میتوان « درباره «خود» اندی شه کرد نه درباره «من»...درباره این
«خود» به ظاهر بیگانه که در ا صل از آن ما و ری شه ما ست و  ...اگر بیگانه اح ساس می شود ،تنها به
این دلیل است که به دنبال سرگردانی های ذهنِ خودآگاه او را گم کردهایم ».ریونگ )98 :1387 ،مراد
وی از «خود» « ،تمامیتی روانی اسااات که نه تنها در ورای منِ آگاه آدمی قرار میگیرد ،بلکه امید و
انتظار دسااتیابی به حول و حوش یا حتی اندک گوشااهای از آگاهی نساابت به آن نیز بساایار بعید
مینماید ».ریونگ1390 ،ب)606 :
با این حال ،وقتی در م سیر تفرّد روانی سالک موفق به باز شنا سی نقاب خویش گردیده و دیگر
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در محدودیت روانی ناشاای از آن زندگی نمیکند ،نفوذ ظریف و اغلب پنهان معرفتهایی نساابت به
«خود» نشااان دهنده گسااترش فضااای روانی اوساات .شاااید از همین روساات که در ادامه داسااتان
منطق الطیر و پس از رها کردن آن همه معنای ناقا از زندگی ،مرغان تازه مجال آن را می یابند تا
نخستین پرسش خود را مطرح ساخته و نسبت خود را با سیمرغی جویا شوند که هدهد پادشاه آنها
مینامد:
نساااباات مااا چیساااات بااا او باااز گوی

زان کااه نتوان شااااد بااه عمیااا رازجوی

گاار ماایااان مااا و او نسااااباات باادی

هار یاکای را سااااوی او رغاباات باادی
(عطار) 135 :1383 ،

نفس سؤال پر سیدن مرغان در اینجا ن شانه م شارکت آگاهانه فرد در تجربهای ا ست که هماکنون
پیش روی وی قرار گرفته ا ست .سیمرغ نیز میتواند نمادی از «خود»1دان سته شود؛ اما به باور یونگ
هرگز نمیتوان گفت که «خود» چی ست؛ زیرا «خوی شتن» در جای خود خارج از قوه تفکر و ت صور
اساات .الجرم پاسااخ هدهد به سااؤال مرغان نیز به زبانی نمادینتر از بخشهای دیگر داسااتان بیان
می شااود .بدین معنا که هدهد که خود نمادی از پیر درونی اساات برای توصاایف نساابت ساایمرغ و
پرندگان باز دست به دامان تمثیل و نماد شده است:
تو باادان کااان گااه کااه سااایمرغ از نقاااب

آشااااکااارا کاارد رخ چااون آفااتاااب،

سااااایااة خااود کاارد باار عااالاام نااثااار

گشاااات چناادین مرغ ،هر دم آشاااکااار

صاااورت مرغااان عااالم سااار بااه سااار

سااااایاه اوساااات ،این بادان ،ای بیخبر
(همان)135 :

چنین کالمی در فضای سایهای منطقالطیر قرار میگیرد که «مجال سخن در آن نیست؛ اما شیخ به
گونهای از آن حکایت میکند ».رنیری )34 :1391 ،به لحاظ روانشناختی نیز ظهور چنین معرفتهایی
که به باور یونگ به نحوی به نخساااتین انگاره بنیادین روح آدمی؛ یعنی خدا ریونگ )59 :1387 ،باز
می گردند جز درقالب زبانی بساایار نمادین آن هم در تصاااویر خیال2یا رویاهایی که خود چندان قابل
درک نیسااتند امکانپذیر نمیباشاادریونگ1390 ،ب .) 508 ،کسااب چنین معرفتی ،هرچند در قالب
زبانی نمادین باشد ،اشتیاقی درونی برای طی نمودن فرایند تفرّد ایجاد خواهد کرد .چنان که شیخ نیز
Self.

 -2معادل واژه انگلیسی .visions

1.
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در ادامه داستان در شرح احوال مرغان منطقالطیر آورده است:
ج ملااه بااا سااا ی مرغ نساااباات یااا ف تنااد

الجاارم در ساااایاار رغااباات یااافااتاانااد
(عطار) 138 :1383 ،

اما حال که چشااام انداز روانی فرد وساااعت یافته و حسااای غریب و نامفهوم از پیوند با چیزی
عظیم تر پدیدار گردیده ،این رغبت درونی مسااایر تفرّد و چگونه پیمودن آن را نیز جدیتر خواهد
ساخت و گام روانشناختی دیگری را ایجاب خواهد کرد.
 -6-4گام روان شناختی چهارم :آزمایش جرات -آمادگی درونی
عطار این بخش از دا ستان خویش را با پر س شی از سوی مرغان آغاز میکند که خود ن شان از
آگاهی تغییر یافته ای شان ا ست .این سوال باز هم خطاب به هدهد ،نماینده خرد ژرف درونی ،طرح
میگردد:
زو با ارساااایاادنااد کااای اسااااتااادِ کااار

چااون دهاایاام آخاار در ایاان ره دادِ کااار

زان کااه ناابااود در چااناایاان عااالاایمااقااام

از ضااا ع یفااان ا ین روش هر گز تمااام
(همان)139 :

چنین پرساااشااای را میتوان به مثابه ورود به مرحله دیگری از فرآیند تفرّد دانسااات که در آن
خودآگاهی فرد متوجه نقش فعال خویش در این سیر دشوار روانی گردیده و دیگر میتواند خودِ راه
و چگونه رفتن در آن را جویا شود؛ این مرحله در ب سیاری از دا ستانهای کهن دنیا نیز با «طرح یک
پرسش کلیدی» که به جوانه زدن آگاهی منجر می شود نمادین گردیده است راستس)67 :1383 ،؛ اما
پیر دانای درون که در داسااتانها همواره با ویژگی «دورنگری» ظاهر شااده رهمان ،)486 ،به خوبی
می داند که تفرّد فرایندی اساات که آدمی ناگزیر « بایسااتی با تمام وجود وارد بازی آن شااود ریونگ،
 »)361 ،1392و « بی هیر قید و شاارط ،کل هسااتی خویش را برای دسااتیابی به وحدتی درونی به
مخاطره اندازد» رهمان) 232 :1383 ،؛ از این رو ،در نخسااتین گام خودآگاهی بر مجاهدتی تمام عیار
و شجاعانه تاکید میکند:
عاااشااااق آ تش بر همااه خر من زنااد

ارّه باار فاارقااش نااهاانااد او تاان زنااد
(عطار) 139 :1383 ،

هدهد به عنوان نماینده خرد باطنی آدمی بر این حقیقت تلخ به خوبی واقف اسااات که یک ارچه

تحلیل و بررسی گامهای روانشناختی در منطقالطیر با استناد به روانشناسی تحلیلی یونگ 71 /

شدن این همه تضاد نه تنها با سفری راحت و شیرین محقق نمی گردد؛ بلکه حرکتی دشوار با درد و
رنجی ب سیار را نیز طلب می کند .در چنین م سیری فرد ،گاه با خطر از د ست دادن باوری دیرین یا بر
باد رفتن داشتههای خویش روبرو میشود و گاه نیز با تجربه هایی دور از انتظار و باور نکردنی مواجه
میگردد که نه توضاایحی برای آنها دارد و نه حتی در بدایت امر قادر به پیشبینی آنهاساات ریونگ،
1390ب.)560 ،
گردن نهادن به چنین تجربه هایی به شااهامتی عظیم و جسااارتی بیپایان نیاز دارد که اغلب مردم
حتی از ارزیابی آن در نزد خویش واهمه دارند رهمان .) 151 :1387 ،اما هدهد که فراز و نشیب روان
آدمی را در همه دورانها دیده و به ضعف های وجودی او به خوبی واقف است ،از سالک میخواهد
تا به طبیعت مقدّر خویش و رنج همزادِ آن گردن نهاده ،خود را برای هر رویدادی در این مسیر آماده
سازد و آزمایش جراتمندی و آمادگی را با جسارت تمام پشت سر بگذارد:
گاار تااو را گااویاانااد از ایاامااان باارآی

ور خطاااب آیااد تو را کز جااان برآی،

تو کااه باااشااای این و آن را برفشااااان

ترک ا یمااان گ یر و جااان را برفشااااان
(عطار) 139 :1383 ،

 -7-4گام روان شناختی پنجم :حلقه زدن بر گرد رهبر درونی تفرّد
در این بخش از دا ستان ،مرغان خواهان انتخاب راهبری از جمع خودمی شوند تا بر گرد او حلقه
زده ،سر به اطاعت او فرود آورده و سفر به سوی کوه قاف و آستان سیمرغ را به رهبری و راهنمایی
او بگذرانند:
جملااه گفتنااد این زمااان مااا را بااه نقااد

پاایشااااوایاای بااایااد اناادر ح الّ و عااقااد

تااا کاانااد در راه مااا را رهاابااری

زان کااه نتوان ساااااختن از خود ساااری
(عطار) 156 :1383 ،

چنین درخوا ست یا ت صمیمی از سوی مرغان ن شانه نمادین یک هماهنگی یا یک ارچگی اولیه در
عرصااه روانی اساات که به منظور گذر از مراحل پیشِ رو و رساایدن به یک وحدت متعالی بر گرد
«خود» ،ضروری می با شد .این اتحاد اولیه که به یمن تبعیت از یک فرمانده روانی محقق خواهد شد،
نیروهای مختلف روان را برای حضااور در صااحنه اصاالی وحدت درونی آماده میسااازد .به عبارت
دیگر ،مرغان منطق الطیر پیش از آن که شایستگی حضور در بارگاه سیمرغ را بیابند ،بایستی مدتی را
در مح ضر یک نیروی شای سته که رهبر درونی تفرّد به شمار میآید ،به تمرین وحدت بگذرانند .این
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مرحله ،گرچه ابیات کوتاهی از منطق الطیر را به خود اختصاص داده ،اما نشانه نمادین روانی است که
خودآگاهی بیشاااتری یافته و از این به بعد میتواند گام های ژرفتری برای کساااب خودآگاهی و
حرکت به سمت وحدت و یک ارچگی بردارد.
این گام روانشاناختی که در منطقالطیر در آینه کلمات مرغان ظهور کرده ،در برخی داساتانها با
رفتن قهرمان داساااتان به نزد پیری فرزانه که در جنگل یا باالی کوه زندگی میکند نمادین گردیده
را ستس )486 ،1383 ،و سیل خودآگاهی هایی که از این پس به عر صه روانی سرازیر خواهد شد با
پاسخهایی که پیرمرد یا پیرزن دانا به پرسشهای قهرمان قصه میدهند بازنمایی شده است .چنان که
در داسااا تان منطق الطیر نیز پس از انت خاب هد هد به عنوان راهن مای درونی تفرّد ،مر غان از وی
میخواهند تا بر سر منبر رفته و به سؤاالت ایشان پاسخ گوید:
رای ما آن اسااات کاین ساااا عت به ن قد

چااون تااویاای مااا را امااام ح الّ و عااقااد

بر ساااار م ن بر شااااوی ا ین جااا یگاااه

پس بسااااازی قومِ خود را سااااازِ راه
(عطار) 157 :1383 ،

البته انتخاب هدهد از پس بحث و جدل ،توصاایه و انتصاااب یا به رای گذاردن محبوبیت وی به
عنوان داوطلب تصااادی این مقام انجام نمی گیرد؛ بلکه به حکم قرعه به اساااتمداد از غیب واگذار
می گردد .این مو ضوع در نظر برخی از محققین ضعفی ساختاری در دا ستان منطقالطیر دان سته شده
رطاهری ،)99-111 ،1383 ،اما از نگاه روانشاااناختی به مثابه آن اسااات که در این مرحله خاص از
تفرّد« ،من» از شیوه معمول خود در یکهتازی در عر صه روان ریونگ )110 :1391 ،د ست ک شیده و
خواهان توجه به پیامهای «خود» یا «خویشااتن» اساات .ریونگ ) 244 :1387 ،به عبارت دیگر شاایخ
عطار انتخاب هدهد را به عمد به حکم قرعه وامینهد تا ن شان دهد در این مرحله از سیر و سلوک،
«من» که ناگزیر در ق ید ز مان و م کان ز ندگی کرده ریو نگ )162 :1393 ،و تاکنون مرکز م یدان
خودآگاهی روان را در اختیار داشته ،رفته رفته دست از شیوههای معمول «دانستن» و «اقدام» خویش
میکشد تا جهان پهناور درون را به «او که میداند» راستس )37 :1383 ،واگذار کند.
در ثانی «حکم قرعه» می تواند تاکید مجدد عطار بر این مطلب باشد که آدمی در سفر تعالیبخش
خ ود به هیر روی تن ها نبوده و به عکس همواره در و قت م ناساااب ح ما یت الزم را از جا نب
«خویشاااتن»ی که ماورای ذهن و معرفت معمول وی قرار دارد دریافت خواهد کرد .چنین حمایتی
قبل از مواجهه با بخش رشدنایافته و تاریک روان یعنی سایه کامالً ضروری به نظر میرسد.
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 -1-7-4گام روان شناختی ششم :روبرو شدن با سایه
« سایه پایینترین جزء از الیههای شخ صیت ،مجموعهای از عنا صر روانی فردی و جمعی ا ست
که به سبب عدم هم سویی و انطباه با دیدگاه های آگاهانه و گزین شی مطلوب فر صت و امکان تجلی
آشااکار را از دساات داده و با داشااتن گرایش و تمایالت مخالف در قلمرو ناخودآگاه ،به صااورت
شخ صیتی ان شعابطلب یا جداییخواه ،مدّعی موجودیتی بالن سبه آزاد و جدا سرانه ا ست»ریونگ،
1390ب ) 607 :که در صورت باقی ماندن در حوزه ناآگاهی و با احراز یک «دیگری» درونی ،ممکن
است نقش سرسختترین دشمن آدمی را ایفا نماید .ریونگ)42 :1385 ،
همین وجه دشامن شاده ساایه اسات که متون عرفانی با عنوان «نفس» از آن یاد کرده و در نگاه
روان شناسانه یونگ نه تنها سهمناکترین دشمنان آدمی که اتحادیه همه آنها نیز نمیتواند خطرناک تر
از او باشااد .به باور وی ،این قدرت عظیم از آنجا ناشاای میگردد که «سااایه نماینده و مظهر هر آن
چیزی اساات که بشاار منکر متصااف بودن خود به آن گردیده» ریونگ1390 ،ب )607 :و نه تنها از
پذیرش آن خودداری ورزیده ،بلکه با باالترین دقت نیز پنهانش نموده است ریونگ)283 :1383 ،؛ به
عبارت دیگر ،سایه همچون ضعفی که همراه هر قدرتی است یا شبی که به حتم به دنبال روز میآید
یا شااری که درون هر خیر پنهان گردیده ،بخشاای از واقعیت وجودی آدمی اساات که به خاطر عدم
پذیرش آگاهانه وی ،موجودیتی حقیر ،زشاات و مفلوک را شااکل داده و در ظلمت و ساایاهی مطلق
گوشااهای از دنیای درونی که هیر نوری از آگاهی بر آن نمیتابد ،سااکنی گزیده اساات و به مح
غفلت یا لحظهای قصور از جانب «ایگو» بیرون جهیده و انتقام طرد خویش را با تاثیر نامطلوبی که بر
گفتار و رفتار آدمی مینهد ،جبران خواهد کرد.
درک این حقیقت که هم در مقیاس محدود ردر مورد روان یک فرد) و هم در مقیاسی وسیع ردر
رابطه با روان جمعی آدمیزادگان) صده میکند ،به لحاظ روانشناختی چنان سخت و طاقتفرساست
که از نظر یونگ ،فرد عادی حتی با اندیشااایدن به آن نیز مرعوب و مغلوب میگردد ریونگ:1387 ،
) 257؛ اما برای ساااالکی که خواهان حرکت در مسااایر تفرّد اسااات ،رویارویی با این تجربه که
ناخو شایندترین و دردناکترین بخش فردانیت هم به شمار میرود ریونگ ،)281 :1383 ،گریزناپذیر
خواهد بود .چرا که تفرّد یک ارچگی همه آن چیزی اساات که در جهان درونی آدمی حیّ و حاضاار
است و جای انکار نیست که آنچه در گوشههای تاریک و بیروشنایی روان جای گرفته ،یعنی سایه،
نیز جزیی از وجود خودِ اوست.
البته پای گذاردن در آستانه سایه که بیشتر خلقیات نامطلوبی همچون خودپسندی ،کاهلی روانی،
بیرگی ،بیتفاوتی ،بی مرامی ،آز و ع شق به مادیات ،تمایل به ساخت اوهام و پندارهای سالو سانه و
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خالصاااه تمامی گناهان حقیرانهای که آدمی وقوع آنها را از دیدگان خود پنهان میکند ،را در بر دارد
ریونگ ،) 257 :1387 ،به طور طبیعی موج عظیمی از ترس و وح شت را در وجود آدمی به پا خواهد
کرد .این موضااوع که در داسااتان های مربوط به فرایند تفرّد ،گاه با ترس و وحشاات بساایار قهرمان
دا ستان برای ورود به جنگلی مخوف و نا شناخته یا زیرزمین تاریک و ا سرارآمیز یک ق صر یا اتاقی
مخفی که در ورودی اش هرگز باز نشده ،نمادین گردیده ودر داستان منطقالطیر نیز با هراس پردرد و
رنج مرغان در آغاز بیابانی ناپیدا و خالی از رهگذر به نمایش درآمده است.
جااماالااة ماارغااان ز هااول و باایاام راه

بااال و پاار پاار خااون باارآوردنااد آه
(عطار)157 :1383 ،

چنان که گفته شد طرح پرسش در داستان هایی از این دست همواره نماد آگاهی پیشرونده آدمی
نسابت به خویش اسات؛ اما نخساتین ساوالی که در این بخش از ساوی مرغان مطرح میگردد ،راز
شایستگی هدهد را در مواجهه با سایه به پرسش میگذارد:
سااااا ی لی گ ف تش کااه ای برده سااا بق

تو بااه چااه از مااا سااابق بردی بااه حق

چون تو جویاایی و ماا جویاان راساااات

در میااان مااا تفاااوت از چااه خاااساااات
(همان) 146 :1383 ،

اما پاساااخی که شااایخ عطار برای چنین ساااؤالی مهیا کرده را میتوان یکی از برجساااتهترین و
قدرتمندترین فرازهای دا ستان منطق الطیر دان ست .در تو ضیح این مدعا بای ستی یادآوری تمود که به
لحاظ روان شنا سی تحلیلی ،پی شروی در م سیر تفرّد م ستلزم پذیرش جنبه تاریک شخ صیت به عنوان
چیزی زنده و واقعی ا ست ریونگ )15 :1383 ،که در اندی شههای یونگ با عنوان «جذب کهنالگوی
سایه در آگاهی» از آن یاد شده ا ست .از این منظر ،روان آدمی تحت تعقیب سایهای ا ست که هرچه
کمتر به دایره خودآگاهی وی درآمیزد ،تاریکتر و متراکمتر گردیده ریونگ )263 :1393 ،و به همان
میزان بر قدرت تخریبگریش افز وده خواهد شد .در واقع ،سایه در ست همانند هر موجود ب شری
اساات که ما با وی زندگی میکنیم و تنها زمانی او را دشاامن خود میسااازیم که به واقع او را نادیده
گرفته و یا به در ستی درک نکرده با شیم .ریونگ ) 263 :1387 ،جنبه حقیر و طرد شده آدمی نیز برای
آنکه دست از دشمنی برداشته و به تسلیم و کنترل «ایگو» درآید ،نیازمند پذیرفته شدن است.
شاید از همین روست که در این بخش از داستان منطقالطیر ،هم پاسخی که بر زبان هدهد جاری
شاااده و هم چند حکایتی که عطار به تایید و تاکید مطلب خویش آورده ،همگی به نحوی به این
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پذیرش اشاااره میکنند؛ چنان که َساابَق یافتن هدهد به نظری که ساالیمان بر او انداخته نساابت داده
میشود ،کودک گدایی به واسطه پذیرش شاه مسعود بر مسند سلطانی او مینشیند ،قاتلی به یمن تنها
یک نظر پیر حبیبی در به شت عدن جای می گیرد و پیرمرد خارک شی ،پ شته خار خویش را به موجب
نگاه سلطان ارزشمند و در خور توجه میداند.
ورود به آستانه سایه با چنین حکایتهایی میتواند بر این ذهنیت صحه بگذارد که راهکار اصلی
هدهد ،در مواجهه با بخش تاریک روان ،نه شکست و سرکوب ،که کشف و قبول صبورانه عناصری
است که به این منطقه بینور از دنیای درونی رانده شدهاند .هدهد در مقام رهبر درونی تفرّد و شفاگر
پیر روح ،طبیعت ان سانی را با تمامی ضعفهایش می شنا سد را ستس )506 :1383 ،از همین رو ست
که این بخش از داستان به گفتگوهایی تعلق گرفته که در ضمن آن مرغان منطقالطیر ،هر بار در قالب
یک سوال ،به یکی از ویژگی های سایه آگاهی یافته و در ضمنِ پاسخی که هدهد برای ایشان تدارک
میبیند،فرصاات می یابند تا در عین پذیرش آن ویژگی ،مهارت الزم جهت کنترل و مدیریت آن را نیز
کسب نمایند.
این قساامت از داسااتان به طور دقیق ،ده پرسااش و پاسااخ را در بر گرفته و به طیف جالبی از
عنا صری که ممکن ا ست در بخش سایه سکنی گزیده با شند ،از دنائت و فرومایگی آدمی تا ترس
وی از مرگ اشاره میکند.
به هر ترتیب ،چنانچه این مرحله که در حقیقت امر« ،منِ» آگاه روان را به مجاهدتی تمام عیار
فراخوانده و از این رو م ستلزم تحمل درد و رنجی فراتر از ت صور ا ستریونگ ،)15 ،1383،به پایان
بر سد سایه از طغیان گری و سرک شی خویش ن سبت به «من» د ست بردا شته و به جای آن حالت
انشااعابطلبی و جداییخواهی اولیه در وضااعیتی از وحدت و یک ارچگی با آن قرار خواهد گرفت.
ریونگ)15 :1393 ،
 -8-4گام روان شناختی هفتم :رهایی انرژی روانی حبس شده
این اتفاه فرخنده را میتوان به این واقعیت روانشناختی نسبت داد که با جذب کهنالگوی سایه
در آگاهی ،مقادیر بزرگی از نیرو و قابلیت های روانی بازیابی شاده و آنچه تاکنون در حاکمیتِ بخش
جداییطلب دنیای درونی فلج مانده بود ،آزاد میشاود تا به فعالیت ساالم روان که حرکت در مسایر
تفرّد ا ست کمک نماید .در دا ستان های کودکان این مو ضوع با بیانی ساده و به صورت آزادی تمامی
ک سانی که در ا سارت دیو مانده یا به و سیله طل سم و جادویی به سنگ ،یخ یا موجودی حقیر تبدیل
شاااده بودند ،نمادین گردیده؛ اما در منطقالطیر که گفتگوهای مابین مرغان جانشاااین رویدادهای
مختلف دا ستان شده ا ست ،این گام روان شناختی در آینه تغییر محتوا و لحن کالم ای شان ت شخیا
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داده میشود.
به کالم رو شنتر ،در بخش قبلی که پر سشهای مرغان ویژگیهای سمت تاریک و حقیر روان،
یعنی سااایه را ،مورد توجه قرار داده بود ،پاسااخ هدهد به نحوی ادا میشااد که در عین پذیرش آن
ویژگی باه عنوان امری واقعی در طبیعات آدمی و نیز امر باه چگونگی کنترل و مادیریات آن،
صافتیرهمچون فسارده ،غافل ،دون همت نامرد ،ضاعیف ناتوان) نیز به آن مرغ نسابت داده شاود تا
حقارت سایه روان را به تمامی به ت صویر ک شد .اما در این بخش از دا ستان ،هر سوالی که از سوی
مرغان پر سیده می شود ،سودمندی ف ضیلت خا صی را در م سیر سفر مورد توجه قرار داده و پا سخ
هدهد نیز به واقع تایید و برج سته ساختن همان ف ضیلتی ا ست که مورد پر سش قرار گرفته ا ست.
چنان که در پاسخ مرغی که بلند همتی را مطرح ساخته ،میگوید:
گفاات م غنااا ط یس عشاااااه الساااات

همت عالی اسااات ،کشاااف هرچه هسااات

هر کااه را شااااد هماات عااا لی پاادیااد

هر چه جسااات آن چیز شاااد حالی پد ید

هرکااه را یااک ذره هماات داد دساااات

کرد او خورشااایااد را زان ذره پساااات

ن قط اة ملااک جهااانهااا هماات اساااات

پرّ و بااال مرغ جااانهااا هماات اساااات
(عطار) 199 :1383 ،

البته عطار در این قسمت از منطق الطیر در قالب گفتگوی میان هدهد با مرغان ،ظهور پنج فضیلت
را در عرصااه آگاهی روان به نمایش می گذارد که گرچه بحث جزیی پیرامون آنها از حوصااله مطلب
حا ضر خارج ا ست ،اما هریک را میتوان با توانمندی روانی قابل توجهی معادل دان ست که حرکت
در م سیر فردانی ت را ت سهیل خواهد نمود .طرح چنین ف ضیلت هایی بالفا صله پس از مواجهه با سایه،
به لحاظ روان شناسی تحلیلی یونگ نیز منطقی و موجه به نظر میرسد .چرا که از این منظر ،سایه به
واساااطه آنکه طرد شاااده و در تاریکی پنهان گردیده« ،ارزش های مورد نیاز خودآگاه را به گونهای
میپوشاااند که فرد با دشااواری میتواند آنها را در حیات روانی خویش واردسااازد ریونگ:1387 ،
 ،»)260ولی چنانچه ضمیر آگاه با هو شیاری ،درایت و صبوری به آ ستانه تاریک سایه پا نهاده و با
پذیرش و اهلی نمودن ،آن را در هماهنگی و آشااتی با خود قرار دهد ،راه برای فعالیت بساایاری از
صفات برج سته و پ سندیدهای که در تاریکی سایه محبوس ماندهاندریونگ1390 ،ب )607 ،نیز باز
میشود.
 -9-4گام روانشناختی هشتم :نفخ روانی
این تورم گام دیگری از سفر فردانیت را ت شکیل میدهد که در تو صیف ساده آن میتوان گفت
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وقتی محتویات ناخودآگاه به ضااامیر آگاه میآیند و از لحاظ نظری ارزیابی میشاااوند ،آدمی خیال
میکند که به هدف کار ر سیده و راه طوالنی و پایانناپذیر تفرّد را با موفقیت به اتمام ر سانیده ا ست.
این مو ضوع در بخ شی از دا ستان منطقالطیر در قالب گفتههای دو پرندهای بروز یافته که یکی الف
گزاف زیبندگی و لیاقت در ع شق میزند و آن دیگری کمال خویش را حا صل شده میپندارد .البته
این حالت از منظر روان شنا سی تحلیلی یونگ با آن خودبزرگبینی معمول که در ب سیاری از مردمان
هر روزگار دیده می شود ،متفاوت ا ست ریونگ) 34 :1383 ،؛ چرا که در ا صل پیامد روانی گامهایی
اساات که تاکنو ن در مساایر تفرّد طی شااده و بر این واقعیت درونی آدمی متکی اساات که «من» تنها
مرکزی برای خودآگاهی روان بوده و به طور طبیعی نمیتواند در مرکز تمامیت و کلیت دنیای روانی
قرار گیرد .در واقع تورم ن شانه طبیعی آن ا ست که دنیای روانی آب ستن تغییر ب سیار ظریفی ا ست که
شاید پ دیدآیی مرکز جدید روان را ممکن ساخته و ظهور مقام و موقعیتی در ماورای خودآگاهی ربا
آن ارزشهای صعب الوصولش) و ناخودآگاهی ربا آن نیروی حیاتی و قدرتش) را میسر سازد.
برای رو شنتر شدن مطلب بای ستی یادآوری نمود که در روان شنا سی تحلیلی از دو مرکز روانی
برای آدمی سخن رفته ا ست؛ یکی« ،من» که به عنوان مرکز آگاهی فرد معرفی شده و دیگری «خود»
که مرکز تمامیت روان – اعم از آگاهی ،ناآگاهی و «من» -تلقی گردیده ا ست رویگ .)1991 1،به باور
یونگ ،فرد از همان بدو تولد حس اصاایلی از این تمامیت روانی –و از «خود» -را به همراه دارد؛ اما
به موازات رشااد ،بخش مجزایی از دل این یگانگی اصاایل تبلور مییابد که به تدریج مرکز آگاهی یا
همان «من» را تشااکیل می دهد .فرایند متمایز گردیدن همین مرکز روانی اساات که تکلیف نیمه اول
عمر آدمی ،یا به ا صطالح یونگ بهار زندگانی وی ،را می سر کرده و او را در معرفت یافتن ن سبت به
عالم پر تنوع و پر تکثر هستی توانا و موثر میسازد رهندرسون.)28 ،1978 2،
اما برای یونگ که دایره را به عنوان تصاااویر نمادین تمامیت روانی در فرهنگ های مختلف دنیا
بازشاااناخته ربهدین و کازرونی ) 2013 3،گذر ضاااروری آدمی از این بخش ،تنها به طی کردن کمانی
شااباهت دارد که وی را از آن حس اصاایل وحدت به جانب کثرت روانی انداخته و حال ناگزیر به
کمان دیگری نیاز خواهد دا شت تا این بار به شیوهای آگاهانه وی را به سمت تمامیت و یک ارچگ ی
بازگرداند .ظهور این حالت اخیر در ایدههای مربوط به روانشاناسای تحلیلی با تغییر مرکزیت روانی
از «من» به «خود» یا «خوی شتن» که هم «من» و هم «غیر من» را در بردارد ،معادل دان سته شده ا ست
1

. Zweig.

2

. Henderson.

3

. Behdin Kazeroni.
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ریونگ .) 213 :1383 ،چنین تغییری الجرم به ظهور معرفت تازهای در «منِ» آدمی نیازمند اسااات تا
خود را تنها به عنوان مرکز آگاهی روان – و نه مرکز تمامی آن -بازشناخته و از نو تعریف سازد.
این شااناسااایی دوباره «منِ» آگاه از خودش ،در مرحلهای از تفرّد ضاارورت مییابد که «من» به
واسطه معرفت کسب کرده از تجربه های سفر و به ویژه از رویارویی با سایه ،دچار حالتی از تورّم یا
نفخ روانی شده و به بیان فوردهام ر « )100 ،1374همچون ک شتی سنگین بادی عنقریب در اثر ف شار
محموله خویش در آب فرو میرود» .مو ضوعی که در دا ستان منطقالطیر عطار ،در آینه غرور و حس
توفیقی که بعضی پرندگان بدان مبتال گشتهاند ،نمادین شده و به تعبیر روان شناسی تحلیلی از خطای
ادراکیِ «من» در پ نداشااات خود به عنوان مرکز ت مام یت روان و عدم فهم این مع نا که راه تفرّد
دربردارنده ماجراهایی ماورای قلمروی خاصّ او بوده رهمان) ،ناشی میگردد .این گستاخی «من» ،از
منظر یونگ ،بای ستی با تعیین مرزهای معقول حکومت او فرو کا سته شود ریونگ )34 :1383 ،تا وی
به توا ضعی که الزمه حفظ حالت تعادل میان «من» و «غیر منِ» روان ا ست ،د ست یابد رهمان،)47 ،
وگرنه سالک از سرنو شت محتومی که او را به ح صول و بد ست آوردن معرفت هرچه بی شتر فرا
میخواند ،باز داشته خواهد شد .رهمان1390 ،ب)511 :
آنچه در ابیات این بخش از داساااتان منطقالطیر بیان گردیده نیز به مداخله روانکاوانهای شااابیه
است که با چنین هدفی تنظیم شده و به طور کامل بر «من» و عقب نشاندن او تمرکز یافته است .البته
حتی با نظری سطحی در محتوای کالم عطار نیز میتوان دریافت که شیخ« ،منِ» ورمیافته روان را با
دو نکته اصاالی به تعادل بازمی گرداند .نکته نخساات برآمده از مطلبی اساات که از زبان هدهد و در
پاسخ مرغی که از زیبندگی و لیاقت خویش در عشق سخن رانده ،ادا شده است:
گفاات نتوان شااااد بااه دعوی و بااه الف

ه منشااا ین سااا ی مرغ را در کوه قاااف

الف عشااااق او ماازن در هاار ناافااس

کااو نااکاانااجااد در جااوال هاایاار کااس

گاار نسااااایاام دولااتاای آیااد فااراز

پااارده انااادازد ز روی کاااار بااااز

پس تو را خوش درکشااااد در راه خویش

فرد بنشااااانااد بااه خ لو تگاااه خو یش
(عطار) 209 :1383 ،

پیغام روانشاااناختی این ابیات و کلیه حکایت هایی که پس از آن به منظور تایید کالم هدهد نقل
گردیده ،مبتنی بر این واقعیت روانی به نظر میرساااد که روان آدمی تا وقتی متوجه «من» باشاااد در
مواجهه با دنیای پر رمز و راز و معماگونه تفرّد تنها بر اشاکال ساایهمانندی تکیه خواهد کرد که هیر
بعید نیساات ساااخته و پرداخته خود او باشااند ریونگ1390 ،ب .)509 :به هر ترتیب« ،منِ» خودآگاهِ
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تمایزیافته آدمی در زمان و مکانی خاص رشااد یافته و زندگی کرده ریونگ )162 :1393 ،و در حالی
خود را به عنوان هسته اصلی روان معیار تمامی افکار ،احساسات و حتی بینشهای فرد قرار داده که
از منظر «غیرمن»ی «همه جایی» و رها از قید زمان و مکان ،آنچه بایساااتی به صاااورت نوعی وهم و
خیال نگریسته شود ،دنیای آگاهی ساخته خود «من» استریونگ1390 ،ب.)509 ،
 . 1به هر حال پایان ساافر تفرّد که در واقع وحدت معجزگونه اضااداد در یکدیگر اساات جز به
یک ارچگی و انسجام این دو بخش متضاد روانی ،یعنی «من» و «غیر من» میسر نخواهد شد .از همین
روساات که دومین نکته شاایخ عطار که بر زبان هدهد جاری گردیده تا روان را از این وضااعیت تازه
نجات دهد ،بر پندار نادرسااات «من» مبنی بر پایان گرفتن راه تفرّد تمرکز مییابد .این موضاااوع در
پا سخ هدهد به پرندهای که از ریا ضتها و کمال حا صل شده خویش سخن گفته و در حکایتهای
نقل شده پس از آن قابل بررسی است:
گر تو را نوری اسااات در ره نار توسااات

ور تو را ذوقی اسااات آن پ ندار توسااات

وجااد و ف قر تو خیااا لی ب یش نیساااات

هرچااه می گویی م حااالی بیش نیساااات

نااه ز تاااریااکاایّ ره نااوماایااد شااااو

نااه ز نورش هم بر خورشاااایااد شااااو

تااا تو در پناادار خویشاااای ای عز یز

خواناادن و راناادن ن یرزد یااک پشاااا یز
(عطار) 213 :1383 ،

 -10-4گام روانی نهم :رفع نفخ روانی و ظهور نشانههای طلب
به هر ترتیب ،پیچیدگی و قدمت نظام روانی آدمی بیش از آن اسااات که «من»ی کم ساااال و
نوظهور ،بتواند نقش مرکزی توحیدبخش و وحدتآفرین را برای آن ایفا کند .از همین رو ،درسااات
در همان زمانی که تدبیر هدهد به عنوان پیر راهنمای درون کارگر میافتد و نفخ روانی گشااااده
میگردد ،روان از تکیه افراطی بر مرکزیت «من» دسااات برمیدارد و کل روان به همراه «منِ» آگاه
فر صت مییابند تامرکز عالیرتبهتری را برای خویش ج ستجو کنند .بروز این حالت ج ستجوگری را
میتوان به عنوان گام روان شناختی دیگری در روایت عرفانی منطقالطیر شنا سایی کرد و آن را «ظهور
نشانههای طلب» نام نهاد.
البته این مرحله نیز همچون گامهای پیشتر داسااتان ،رویداد یا حادثه خاصاای را به همراه ندارد؛
اما با پر سش هایی از سوی مرغان نمادین گردیده که به لحاظ محتوا و کالم با سواالت قبلی ای شان
متفاوت ا ست .این بخش چهار پر س شی را در برمی گیرد که سفر و چگونگی آن را مورد توجه قرار
داده و برخالف سواالت پیشین که صحنه یک جا نشستن و گفتگوی بیامان مرغان را در پیش روی
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خواننده زنده می ساخت ،بر حرکتی قریبالوقوع از سوی جمع ای شان داللت میکند .این پر سشها،
در واقع ،آخرین گفتگوهایی اسااات که مابین مرغان و راهنمای درونی تفرّد یعنی هدهد صاااورت
می گیرد و پس از آن با عزیمت مرغان به سوی سیمرغ ،روال داستانی معمول منطقالیر که تا بدین جا
تنها بر گفتگو و پر سش ا ستوار بوده ،به تر سیم ف ضایی دا ستانی تغییر مییابد که طی آن رویدادهای
بیشامار در «ساال ها رفتن در شایب و فراز مرغان» و نابودی خیل عظیم ایشاان به تصاویر کشایده
میشود.
از همین روست که گام روانشناختی نهم به نقطه عطف بسیار مهمی در روال داستانی منطقالطیر
بدل گردیده است .در این گام ،نخست مرغی از دلیل دلشادی خویش در طول سفر میپرسد ،س س
مرغی دیگر از آنچه میتوان در صورت رسیدن به آن جایگاه درخواست نمود ،جویا می شود ،بعد از
آن دیگری از بضااااعت رایجتری میپرساااد که میتوان بدان درگاه برد و در نهایت ،مرغی از هدهد
طول و تو صیف راه را طلب مینماید .چهار پر سش فوه به همراه پا سخهایی که هدهد به هریک از
آنها میدهد و حکایت هایی که به تحکیم کالم خویش میآورد ،همگی ن شانه عزم را سخی ا ست که
در «منِ» رساااته از نفخ روانی ،جهت یافتن مرکزی وحدتبخش در فراساااوی خود پدیدار گردیده
ا ست .به ویژه سخنانی که عطار در پا سخ به سه پر سش نخ ست بر زبان هدهد جاری می سازد ،به
طور کامل ،بازتاب درجه عالیتری از هشااایاری اسااات که در«منِ»آگاه روان بروز یافته و نشاااانه
«طلب»ی است که در وی جهت پیوستن دوباره به زمینه شگفتانگیزی که از آن جدا گردیده ،ایجاد
خواهد شد.
این موضااوع در روایت عرفانی منطق الطیر نیز قابل تامل و پیگیری اساات؛ چرا که تنها در همین
نقطه از داستان ،یعنی پایان گام روان شناختی نهم ،است که شیخ عطار صالح میبیند تا باالخره از آن
ه فت وادی معروف که در نزد همگان اصال جریان سایر و سالوک معنوی او تلقی میشاود ،ساخن
گوید.
اما هفت وادی از آنجا که به طور دقیق پس از طی گام های روانشاااناختی پیش گفته و تنها با
ورود به گام نهم یعنی «رفع نفخ روانی و ظهور نشانههای طلب» از سوی عطار مطرح گردیده ،دارای
ارزشمندی فوهالعادهای به لحاظ روانشناختی است .چرا که با پایان یافتن گام نهم و در واقع حرکت
اصلی مرغان در مسیر هفت وادی ،تغییر و تبدیلی در عرصه روانی به وقوع خواهد پیوست که متکی
بر «منِ» آگاه نبوده و به باور یونگ از چشااامههایی رونق میگیرد که منطبق بر «من» و عوالم روانی
آشانای او نیسات .این موضاوع به ویژه در مواجهه با علم روانشاناسای که به زعم یونگ در بیشاتر
ق سمت های خود ،علم شنا سایی محتویات شعور خودآگاه ا ست و بس ریونگ ،)110 :1391 ،هفت
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وادی را به معمایی غریب و اسرار آمیز در پیش روی دانش روانشناسی امروز دنیا قرار خواهد داد.
متاسااافانه حتی در آرای ثبت شاااده در بطن آنچه به عنوان روانشاااناسااای تحلیلی مورد عالقه
صاحبنظران و ادب دوستان مختلف دنیا قرار گرفته نیز نکته قابل تاملی برای گشایش رمز و رازهای
دا ستان منطقالطیر در بخش هفت وادی دیده نمی شود .هرچند چنین به نظر میر سد که خود یونگ
د ر زمان حیات متوجه گردیده بود که مسااایر اصااالی فردانیت پس از گشاااایش نفخ روانی و ظهور
نشااانههای طلب در «منِ» آگاه روان پدیدار خواهد گردید .مطالعههای مفصاالی که وی در دو زمینه
مجزا به آنها روی آورده بود ،یکی در مبانی و شااواهد تاریخی کند و کاوهای روانی بشاار که وی در
ق الب کیمیاگری بدان نظر کرده بود و دیگری تامل در مبانی و شاااواهد علمی که در البالی بحث
مشترک همزمانی با رشته هایی همچون فیزیک ذرات بدان عالقمند شده بود ریونگ1390 ،ب،)323 ،
می تواند به عنوان شاهدی برای کوشش وی در جهت درک و شناخت این مسیر تلقی گردد.
 -5نتیجهگیری:
به هر ترتیب پژوهش حاضر به منظور دستیابی به شواهد جزییتری برای نزدیکی سلوک عرفانی
در فرهنگ ایرانی و دیدگاه روانشاااناختی یونگ ،روال داساااتانی منطق الطیر را که بر گفتگوی مابین
مرغان متکی ا ست از دریچه سیر فردانیت مطرح شده تو سط یونگ برر سی کرده و در اکثر موارد به
همطرازی ریا د ست کم ت شابه هایی)د ست یافته ا ست .هرچند در نهایت امر خاطر ن شان می سازد که
ق سمت هایی از دا ستان نیز خارج از دایره ا شتراک پیش گفته قرار می گیرند .اما به هر حال بای ستی بر
این نکته تاکید نمود که پژوهش حاضاار ،بخش نخساات داسااتان منطقالطیر را به نه مرحله متمایز
روان شناختی تقسیم نموده است .این مراحل که تا پیش از بخش مربوط به هفت وادی به گفتگوهای
میان پرندگان اختصاااص مییابد ،در واقع مساایر روانشااناختی خاصاای را مطرح میسااازد که جهت
رسیدن به وادی طلب ضروری خواهد بود .این نه گام عبارتند از:
 .1گام روان شناختی اول :ضرورت سفر؛ که در داستان منطقلطیر با «بحران بی شاه بودن» نمادین
گردیده و میتواند نخ ستین ا شتراک با ایدههای مربوط به روان شنا سی تحلیلی تلقی گردد که شروع
فرآیند تفرد را موکول به ر سیدن به حس ضرورت و اح ساس م سئولیتی میداند که از بیرون به فرد
قابل اعطا نیست.
 .2گام روان شناختی دوم :برگ شادن نقابها؛ که در دا ستان منطقالطیر با عذر ده پرنده م شخا
برای وارد ن شدن به م سیر طلبیدن سیمرغ نمادین گردیده و ن شان میدهد که برگ شادن صورتکهای
اجتماعی در نظر شیخ نیشابور نیز الزمه پای نهادن در مسیر سیر و سلوک است.
 .3گام روان شناختی سوم :گ سترده شدن ف ضای روانی؛ که در دا ستان منطقالطیر با سراغ گرفتن
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پرندگان از نشانی های پادشاه نمادین گرفته و در نظام روان شناسی تحلیلی یونگ ،گسترشی است که
در اثر قائق آمدن بر نقاب و معرفت محدود آن در عرصه روانی پدیدار میگردد.
 .4گام روانشاناختی چهارم :آزمایش جرات -آمادگی درونی؛ که در داساتان منطقالطیر با هراس
مرغان از ناتوانی در پیمودن راه و شرح دا ستان شیخ صنعان به عنوان نمونهای از فرایند تفردّ نمادین
گردیده اسات و در نظر یونگ نوعی پیش آمادگی برای ورود به مسایر تفرد اسات تا فرد بداند برای
دستیابی به وحدت درونی باید کل هستی خویش را بی هیر قید و شرطی به مخاطره اندازد.
 .5گام روان شاااناختی پنجم :حلقه زدن بر گرد رهبر درونی تفرّد؛ که در داساااتان منطقالطیر با
انتخاب هدهد به عنوان راهنمای پرندگان نمادین گردیده و یادآور اشااااراتی اسااات که یونگ به
کهن الگوی پیر خردمند و نقش آن در طی مسیر فردانیت داشته است.
 .6گام روانشناختی ششم :روبرو شدن با سایه؛ که در داستان منطقالطیر با گفتگوهای ده پرندهای
نمادین گردیده که از نف سانیات خود با هدهد سخن میگویند و از او چاره میجویند .این بخش در
آینه نظام روان شنا سی تحلیلی یونگ به بخش طرد شده و تاریک روان یعنی کهنالگوی سایه تعبیر
میگردد .در واقع ،در اینجا به طور مجدد بر تطبیق میان مفهوم «نفس» و کهنالگوی سایه تاکید شده
است.
 .7گام روان شناختی هفتم :رهایی انرژی روانی حبس شده؛ که در داستان منطقالطیر با تغییر لحن
مرغان و پرسااش آنها از فضاایلت های مختلفی همچون تساالیم ،پاکبازی ،همت ،محاساابه نفس و
گستاخی نمادین گردیده است و به آن بخش از آرای یونگ اشاره میکند که جذب کهنالگوی سایه
را دلیل بازیابی مقادیر بزرگی از نیرو و قابلیت روانی میداند.
 .8گام روانشناختی هشتم :نفخ روانی؛ که در داستان منطقالطیر با گفتگوهای دوپرنده ای نمادین
گردیده که یکی الف گزاف زیبندگی و لیاقت در ع شق میزند و آن دیگری کمال خویش را حا صل
شده می پندارد و معادل وضعیتی است که محتویات ضمیر ناخودآگاه به ضمیرآگاه آمده ،اما به واسطه
این که هنوز «من» در مرکزیت روان جای دارد ،به وضعیتی منتهی میشود که در روانشناسی تحلیلی
یونگ به «تورم یا نفخ روانی» تعبیر میگردد.
 . 9گام روانی نهم :رفع نفخ روانی و ظهور نشاااانه های طلب؛ که در داساااتان منطقالطیر با چهار
پرسااشاای نمادین گردیده که ساافر و چگونگی آن را مورد توجه قرار داده و بر حرکت قریبالوقوع
جمع پرندگان داللت میکند و در ساختار تفکر یونگی نشان از دست کشیدن روان از تکیه افراطی بر
مرکزیت «من» و جستجویی است که برای دستیابی به یک مرکز روانی عالیرتبهتر آغاز میگردد.
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 -16واحدی ،زهره ،ر ،)1376یک گام تا مهتاب و یونگ ،انتشارات سوگند.
 -17یونگ ،کارل گساااتاو ،ر ،) 1368چهار صاااورت مثالی رمادر  ،والدت مجدد ،روح ،و مکار) ،ترجمه:
پروین فرامرزی ،انتشارات آستان قدس رضوی.
 -18یونگ ،کارل گوستاو ،ر ،) 1376خدایان و انسان مدرن ،ترجمه :آنتونیو مورنو ،تهران :نشر مرکز.
 -19یونگ ،کارل گوستاو ،ر ،) 1377رشد شخصیت ،ترجمه :هایده توالیی ،نشر آتیه.
 -20یونگ ،کارل گوستاو ،ر ،)1378خاطرات ،رویا ،اندیشه ها ،ترجمه :پروین فرامرزی ،نشر قدس.
 -21یونگ ،کارل گوستاو ،ر ،)1383آیون رپژوهشی در پدیدهشناسی خویشتن) ،ترجمه :پروین فرامرزی

و فریدون فرامرزی ،انتشارات آستان قدس رضوی.
 -22یونگ ،کارل گوستاو ،ر ،)1383روانشناسی و شره ،ترجمه :لطیف صدقیانی ،تهران :نشر جامی.
 -23یونگ ،کارل گوسااتاو ،ر ،)1385روانشااناساای ضاامیر ناخودآگاه ،ترجمه :محمد علی امیری ،تهران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 -24یونگ ،کارل گوستاو ،ر ،)1387انسان و سمبول هایش ،ترجمه :محمود سلطانیه ،انتشارات جامی.
 -25یونگ ،کارل گوسااتاو ،ر1390الف) ،روانشااناساای و دین ،ترجمه :فواد رحمانی ،شاارکت انتشااارات
علمی و فرهنگی.
 -26یونگ ،کارل گوستاو ،ر1390ب) ،زندگینامه من :خاطرات ،خوابها و تفکرات ،ترجمه :بهروز ذکاء،
تهران :بنیاد ترجمه و نشر کتاب پارسه.
 -27یونگ ،کارل گوسااتاو ،ر ،) 1391خودناشااناخته رفرد در جامعه امروزی) ،ترجمه :مهدی قائنی ،نشاار
جامی.
 -28یونگ ،کارل گوستاو ،ر ،) 1392روح و زندگی ،ترجمه :لطیف صدقیانی ،تهران :نشر جامی.
 -29یونگ ،کارل گوستاو ،ر ،)1393روان شناسی انتقال ،ترجمه :پروین فرامرزی و گلناز رعدی آذرخشی،
انتشارات آستان قدس رضوی.
مقالهها
 -30بزرگ بیگدلی ،سعید و ابری شمپور ،اح سان ،ر ،) 1390نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان بر ا ساس
نظریه فرآیند فردیت یونگ ،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ،س ،7ش.23
 -31سجادیراد ،کریم و سجادیراد ،صدیقه ،ر ،) 1388با یونگ و سنایی :تأویل غزلی از سنایی بر مبنای
روان شناسی تحلیلی یونگ ،ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد ،شماره.22
 -32طاهری ،قدرتاله ،ر ،) 1383نگاهی انتقادی به ساختار دا ستانی منطق الطیر ،ن شریه نامه فرهنگ ستان،
دوره ،6شماره پیاپی.23
 -33قشقایی ،سعید ،ر ،)1390بررسی کهن الگوی سایه و انطباه آن با نفس در مثنویهای عطار ،فصلنامه
ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ،رس ،7رش.25
 -34گرجی ،م صطفی و تمیمداری ،زهره ،ر ،)1391تحلیل پیر مغان دیوان حافظ با کهنالگوی پیرخردمند
یونگ ،ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ،دوره هشتم ،شماره.28
 -35محمدی ،علی؛ ا سمعیلیپور ،مریم ،ر ،)1391برر سی تطبیق کهن الگوی نقاب در آراء یونگ و ردپای
آن در غزلیات شمس ،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ،س.8
 -36محمودی ،محمدعلی؛ ریحانیفرد ،علی ا صغر ،ر ،)1391تحلیل کهن الگویی حکایت پاد شاه و کنیزک
مثنوی براساس عرفان و روانشناسی یونگ ،پژوهش نامه ادب غنایی ،دوره دهم ،شماره .18
 -37میرباقریفرد ،سیدعلیا صغر؛ جعفری ،طیبه ،ر ،)1389مقای سه تطبیقی سیر کمالجویی در عرفان و
روان شناسی یونگ ،فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا ،سال دوم شماره.3
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